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Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
bere na vědomí
01.01
vnitřní předpis společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, v předloženém znění

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Na základě organizačního opatření č. 12/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schváleného
Radou města Trutnov, usnesením č. 2015-868/15 ze dne 27.7.2015 platné ode dne 1.8.2015, byla společnosti
MEBYS Trutnov s.r.o ponechána možnost do 31.12.2015 schválit vnitřní předpis upravující zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Uvedené možnosti společnost MEBYS Trutnov s.r.o. využila, což dává svému
zakladateli a jedinému společníkovi tímto na vědomí.

Výdaje jsou kryty … Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne:

Jméno a příjmení právníka

Datum: 07.12.2015

Podpis :
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Předpis pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
MEBYS Trutnov s.r.o.
Dle organizačního opatření č. 12/2015 o zadávání veřejných zakázek, schváleného Radou města Trutnov,
usnesením č. 2015-868/15 ze dne 27.7.2015, účinného ode dne 1.8.2015.
Veřejnou zakázkou malého rozsahu je zakázka na:
1. dodávky nebo služby, kdy předpokládaná hodnota nedosáhne 2.000.000,- Kč bez DPH
2. stavební práce, kdy předpokládaná hodnota nedosáhne 6.000.000,- Kč bez DPH

Obecná ustanovení
Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) je nutné dodržovat zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace. Při zadávání veřejných zakázek nad výše uvedené limity je nutné postupovat
dle zákona o veřejných zakázkách.

Část první
Smlouva o správě nemovitostí
Článek I.
Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 150.000,- Kč bez DPH
1. VZMR s předpokládanou hodnotou nepřesahující 5.000,- Kč bez DPH objedná technik (technička) samostatně
bez písemné objednávky.
2. VZMR s předpokládanou hodnotou nepřesahující 50.000,- Kč bez DPH se zadá přímo jednomu dodavateli na
základě písemné objednávky podepsané vždy vedoucím technického oddělení a technikem (techničkou).
3. VZMR s předpokládanou hodnotou nepřesahující 150.000,- Kč bez DPH se zadá přímo jednomu dodavateli
na základě písemné objednávky podepsané vždy vedoucím technického oddělení a technikem (techničkou) po
schválení jednatelem společnosti.
4. Cena musí být maximálně cenou obvyklou v daném místě a čase. Při zadávání je nutné vycházet z informací o
trhu a z dosavadních zkušeností.
Článek II.
Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 150.000,- Kč bez DPH, ale
nepřesáhne 500.000,- Kč bez DPH
1. Výzvu k podání nabídek je oprávněn podepsat jednatel společnosti. Výzva je zaslána nejméně třem
dodavatelům.
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2. Otevírání obálek a následné posouzení a hodnocení nabídek provádí minimálně 3 – členná hodnotící komise,
kterou jmenuje jednatel společnosti. Hodnotící komise je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní
nadpoloviční většina všech jejích členů.
3. V případech, kdy výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy nepřesáhne 250 000 Kč bez DPH je jednatel
pověřen k rozhodnutí o výběru dodavatele a k následnému uzavření smlouvy. V ostatních případech před
uzavřením smlouvy předloží pověřený pracovník ke schválení informaci o výsledku otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek a dále informace o této smlouvě a peněžitém závazku z ní vyplývajícím poradě vedení a
řídí se jejími závěry. Na základě rozhodnutí porady vedení jednatel zajistí uzavření smlouvy.

4. Podepsaná smlouva u VZMR nad 250.000,- Kč bez DPH bude do 15 dnů od podpisu zveřejněna na profilu
Města Trutnov.
Článek III.
Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 500.000,- Kč bez DPH, ale
nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH na dodávky nebo služby a 6.000.000,- Kč bez DPH na stavební práce
1. Schválení znění výzvy k podání nabídek, okruh oslovených dodavatelů, jmenování komise pro otevírání
obálek, komise pro hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení
uchazečů případně zrušení výběrového řízení činí Rada města Trutnov.
2. Otevírání obálek a následné posouzení a hodnocení nabídek provádí minimálně 3 – členná hodnotící komise.
Hodnotící komise je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina všech jejich členů.
3. Před uzavřením smlouvy předloží pověřený pracovník ke schválení výsledek otevírání obálek a posouzení a
hodnocení nabídek a dále informace o této smlouvě a peněžitém závazku z ní vyplývajícím Radě města Trutnov
a řídit se jejími závěry. Na základě rozhodnutí Rady města Trutnov jednatel společnosti zajistí uzavření smlouvy.
4. Podepsaná smlouva bude do 15 dnů od podpisu zveřejněna na profilu Města Trutnov.

Část druhá
Příkazní smlouva na správu sportovišť
Článek I.
1. VZMR s předpokládanou hodnotou nepřesahující 5.000,- Kč bez DPH objedná technik (technička) samostatně
bez písemné objednávky.
2. VZMR s předpokládanou hodnotou nepřesahující 50.000,- Kč bez DPH se zadá přímo jednomu dodavateli na
základě písemné objednávky podepsané vždy vedoucím technického oddělení a technikem (techničkou).
3. VZMR s předpokládanou hodnotou nepřesahující 150.000,- Kč bez DPH se zadá přímo jednomu dodavateli
na základě písemné objednávky podepsané vždy vedoucím technického oddělení a technikem (techničkou) po
schválení jednatelem společnosti.
4. Cena musí být maximálně cenou obvyklou v daném místě a čase. Při zadávání je nutné vycházet z informací o
trhu a z dosavadních zkušeností.
Článek II.
Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 150.000,- Kč bez DPH, ale
nepřesáhne 500.000,- Kč bez DPH
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1. Výzvu k podání nabídek je oprávněn podepsat jednatel společnosti. Výzva je zaslána nejméně třem
dodavatelům.
2. Otevírání obálek a následné posouzení a hodnocení nabídek provádí minimálně 3 – členná hodnotící komise,
kterou jmenuje jednatel společnosti. Hodnotící komise je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní
nadpoloviční většina všech jejích členů.
3. V případech, kdy výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy nepřesáhne 250 000 Kč bez DPH je jednatel
pověřen k rozhodnutí o výběru dodavatele a k následnému uzavření smlouvy. V ostatních případech před
uzavřením smlouvy předloží pověřený pracovník ke schválení informaci o výsledku otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek a dále informace o této smlouvě a peněžitém závazku z ní vyplývajícím poradě vedení a
řídí se jejími závěry. Na základě rozhodnutí porady vedení jednatel zajistí uzavření smlouvy.

4. Podepsaná smlouva u VZMR nad 250.000,- Kč bez DPH bude do 15 dnů od podpisu zveřejněna na profilu
Města Trutnov.

Článek III.
Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 500.000,- Kč bez DPH, ale
nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH na dodávky nebo služby a 6.000.000,- Kč bez DPH na stavební práce
1. Schválení znění výzvy k podání nabídek, okruh oslovených dodavatelů, jmenování komise pro otevírání
obálek, komise pro hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení
uchazečů případně zrušení výběrového řízení činí Rada města Trutnov.
2. Otevírání obálek a následné posouzení a hodnocení nabídek provádí minimálně 3 – členná hodnotící komise.
Hodnotící komise je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina všech jejich členů.
3. Před uzavřením smlouvy předloží pověřený pracovník ke schválení výsledek otevírání obálek a posouzení a
hodnocení nabídek a dále informace o této smlouvě a peněžitém závazku z ní vyplývajícím Radě města Trutnov
a řídit se jejími závěry. Na základě rozhodnutí Rady města Trutnov jednatel společnosti zajistí uzavření smlouvy.
4. Podepsaná smlouva bude do 15 dnů od podpisu zveřejněna na profilu Města Trutnov.
Část třetí
Režijní činnost
Článek I.
Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 150.000,- Kč bez DPH
1. VZMR s předpokládanou hodnotou nepřesahující 50.000,- Kč se zadají napřímo jednomu dodavateli na
základě telefonické domluvy. Takto telefonicky je oprávněn objednávat jen jednatel společnosti, ekonom
společnosti a vedoucí oddělení. Splnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace se
nezkoumá.
2. VZMR s předpokládanou hodnotou nepřesahující 150.000,- Kč se zadá přímo jednomu dodavateli na základě
objednávky (písemné či elektronické) podepsané vždy jednatelem společnosti nebo ekonomem společnosti.
Splnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace se nezkoumá.
3. Cena musí být maximálně cenou obvyklou v daném místě a čase. Při zadávání je nutné vycházet z informací o
trhu a z dosavadních zkušeností.
Článek II.
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Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 150.000,- Kč bez DPH, ale
nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH na dodávky nebo služby a 6.000.000,- Kč bez DPH na stavební práce
1. Výzvu k podání nabídek je oprávněn podepsat jednatel společnosti. Výzva je zaslána nejméně třem
dodavatelům.
2. Otevírání obálek a následné posouzení a hodnocení nabídek provádí minimálně 3 – členná hodnotící komise,
kterou jmenuje jednatel společnosti. Hodnotící komise je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní
nadpoloviční většina všech jejích členů.
3. U VZMR s předpokládanou hodnotou nad 2.000.000,- Kč bez DPH (jakož i veřejných zakázek podlimitních a
nadlimitních) je jednatel MEBYSu vázán tímto odstavcem. Schválení znění výzvy k podání nabídek, okruhu
oslovených dodavatelů, jakož i schválení jmenování hodnotící komise (případně komise pro otevírání obálek,
nebo též komise pro posouzení kvalifikace), rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení
uchazečů, případně rozhodnutí o zrušení zadávacího či výběrového řízení přísluší Radě města Trutnova.
Dodatečné informace a dotazy uchazečů je oprávněn vyřizovat jednatel MEBYSu. Hodnotící komise je též
pověřena otevíráním obálek a posouzením kvalifikace, pokud není schváleno jmenování samostatné komise pro
tu kterou činnost.

4. Podepsaná smlouva u VZMR nad 500.000,- Kč bez DPH bude do 15 dnů od podpisu zveřejněna na profilu
zadavatele.
Zpracoval a schválil: Ing. Martin Veselý
Trutnov 5.11.2015

